IT systemförvaltare
Förlagssystem erbjuder logistiktjänster och våra största uppdragsgivare är bokförlag,
bokklubbar samt internet-bokhandlare. Dessutom har företaget Sveriges bredaste sortiment
av böcker mot bokhandeln. Vi erbjuder även våra tjänster till marknader utanför
bokbranschen, då under varumärket Proflog, där vi hanterar ett antal spännande kunder
inom näthandeln mot konsument.
Förlagssystem omsätter cirka 300 Mkr och har omkring 210 anställda. Huvudkontoret är
beläget i Stockholm medan lagret, produktionen och flera administrativa funktioner finns i
Falun.
Vi söker nu en driven IT-systemförvaltare för vårt affärssystem som gillar att optimera och
vidareutveckla rutiner och processer.

I vårt affärssystem hanterar vi kundorder och kundfakturering av leveranser till både
återförsäljare och privatpersoner, samt redovisning till våra uppdragsgivare.
Vårt nuvarande affärssystem heter STYR och tidigare erfarenheter av det är meriterande. Vi har
precis startat arbetet med att ersätta STYR med ett nytt affärssystem och i det arbetet kommer du
att ha en viktig roll.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att handla om att leda utvecklandet och
användandet av vårt nuvarande samt kommande affärssystem. Det inkluderar att arbeta
med aktivitetsplaner för förbättringar och säkerställa att systemet används och utvecklas på
ett optimalt sätt. Arbetet sker ibland i projektform där du leder arbetet såväl självständigt
som i grupp.
Du kommer även att ansvara för testningen av nya funktioner, koordineringen av
integrationer mot andra system och utvecklandet av rapporter (SQL). Dessutom ansvarar du
för löpande support till våra användare.
Arbetet sker tillsammans med oss andra på IT avdelningen (Systemutvecklare, IT-tekniker
och IT-Chef) men även tillsammans med Kundservice, Ekonomiavdelningen,
Processutvecklingsgruppen samt våra kunder.
Rollen som IT-systemförvaltare är en ny tjänst, vilket innebär att du kommer att ges
möjlighet att påverka och utveckla tjänsten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har Högskoleutbildning eller annan relevant utbildning och några års
erfarenhet från liknande roller. Vidare förutsätter tjänsten en god administrativ och
kommunikativ förmåga. Du behöver vara noggrann och strukturerad samt behärska svenska
och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet av systemutveckling, antingen som utvecklare eller projektledning/beställare är
en förutsättning. Du behöver också ha förståelse för verksamhetsprocesser relaterat till ITsystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemutveckling på IBMi plattformen och RPG
och SQL. Tidigare erfarenheter från arbete inom Logistikbranschen är också meriterande.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100%. Provanställning tillämpas.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Placeringsort är Stockholm eller Falun.
Önskar du mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
IT chef Jürgen Eichler, telefonnummer 08-657 19 22
Om tjänsten låter intressant, hoppas vi att du skickar in din ansökan!
Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha senast den 15 maj till
jobb@forlagssystem.se Skriv ” IT-systemförvaltare” som mailrubrik.

Intervjuprocessen kan komma att påbörjas innan ansökningstiden löpt ut.
I samband med denna annons undanber vi oss kontakt med försäljare av annonserings och
rekryteringshjälp.

